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Zápis z 18. jednání rady města Turnov 

ze dne 9. 9. 2015 
 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav 

Knížek, Ing. Michal Kříž, Mgr. Jana Svobodová 

 

Omluveni: Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová, František Zikuda 

Nepřítomni: Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová, František Zikuda       

 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Vladimír Konopka, Bc. Jindřich Kořínek 

 

1. MTT - Roční ceny tepla pro fakturaci dodavatelům 
 

Rozprava:       Dozorčí rada Městské teplárenské Turnov, s.r.o. na svém jednání dne 2.9.2015 doporučila 

snížit kalkulovanou cenu tepelné energie za období 9/2014 – 8/2015 ze původně zálohové ceny 555,-Kč 

/GJ na cenu 550,- Kč /GJ. Zároveň byla radě města předložena kalkulace ceny tepelné energie na období 

09/2015-08/2016. 

 
 

usnesení RM č. 421/2015 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  

schvaluje cenu tepelné energie za období 9/2014 - 8/2015 ve výši 550,- Kč/GJ (bez DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  

usnesení RM č. 422/2015 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  

schvaluje plánovanou kalkulaci ceny tepelné energie na období 9/2015 - 8/2016 ve výši 545,- 

Kč/GJ (bez DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  

 

2. Výpůjčky movitých věcí - pro Dětské centrum Turnov 
 

Rozprava:       Odbor správy majetku vybudoval v roce 2008 u Dětského centra Turnov, p.o. venkovní 

hřiště na pozemku p.č. 2600/109, které bylo osazeno venkovním herním mobiliářem – sestavou houpacích 
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prvků. Tyto houpačky užívají děti navštěvující Dětské centrum Turnov. OSM navrhuje RM schválit 

novou smlouvu, z důvodu uplynutí původní smlouvy, k bezplatnému užívání herního mobiliáře 

umístěného na venkovním hřišti na pozemku p.č. 2600/109 pro Dětské centrum Turnov, p.o. na dobu 5-ti 

let s tím, že vypůjčitel na sebe převezme povinnost udržovat vypůjčené věci v provozuschopném stavu na 

své náklady a převezme na sebe veškerou odpovědnost vyplývající z užívání těchto věcí. 

 
 

usnesení RM č. 423/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o výpůjčce na herní mobiliář umístěný na venkovním hřišti na pozemku p.č. 

2600/109 pro Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace Turnov, ul. Kosmonautů 1641, 

Turnov na dobu 5-ti let s tím, že vypůjčitel na sebe převezme povinnost udržovat vypůjčené věci 

v provozuschopném stavu na své náklady a převezme na sebe veškerou odpovědnost vyplývající 

z užívání těchto věcí. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  

 

3. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o 

právu provést stavbu, SM Turnov, Daliměřice - vVN, kVN, kNN 
 

Rozprava:       V současné době je pro ČEZ Distribuci, a.s. zpracovávaná projektová dokumentace na 

stavbu č. IE-12-4003546, SM, Turnov, Daliměřice – vVN, kVN, nová trafostanice kNN. Místo stavby: 

Turnov, okr. Semily, k.ú. Turnov a k.ú. Daliměřice.  Celková délka trasy kabelového vedení na 

pozemcích Města Turnov je cca 336 bm. Pro tento případ se jedná o uhrazení jednorázového poplatku ve 

výši 168.000,- Kč + DPH. 

 
 

usnesení RM č. 424/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu 

stavby a následné smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti v souladu se zákonem č. 

458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o 

změně některých zákonů (energetický zákon ) na pozemky p. č. 2668/1, 2669/1 k.ú. Turnov, 

862/11 a 862/12 k.ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 336 bm dotčeného 

stavbou SM, Turnov, Daliměřice – vVN, kVN, nová TS, kNN  ve prospěch ČEZ, Distribuce, a.s. 

za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč/bm + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  

 

4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o 

právu provést stavbu, SM Ohrazenice-p.č.1/8, xxxxxxxxxxxx - kNN 
 

Rozprava:       V současné době je pro ČEZ Distribuci, a.s. zpracovávaná projektová dokumentace na 

stavbu:  SM, Ohrazenice-p.č.1/8, xxxxxxxxxxxxx-kNN - IV-12-4013836.  Projektovaná stavba bude 

provedena formou zasmyčkování kabelového vedení nn kabelem AYKY 3x240+120 a pilíře SR302 na 

hranici p.p.č.2093 k.ú. Turnov a 8/1 k.ú. Ohrazenice u Turnova. Touto stavbou bude dotčen pozemek 

parcel.č. 2093 k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v délce cca 16 běžných metrů dle přiložené 

situace. Přesný rozsah věcného břemene po realizaci stavby určí geometrický plán. Pro tento případ se 

jedná o uhrazení jednorázového poplatku ve výši 6.400,- Kč + DPH za umístění kabelového vedení. 
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usnesení RM č. 425/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o 

právu stavby a následně smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem 

č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o 

změně některých zákonů (energetický zákon) na pozemek parcel.č.2093 k.ú. Turnov ve 

vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 16 bm dotčeného stavbou „SM,Ohrazenice-

p.č.1/8,xxxxxxxxxxxx-kNN - IV-12-4013836“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou 

úhradu ve výši 400,- Kč/bm + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  

 

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Lesy ČR, mostek Vazovec 
 

Rozprava:       Odbor správy majetku připravuje projektovou dokumentaci na výstavbu nového mostku 

(propustku) přes Vazovecký potok v Dolánkách. Vlastníkem toku, na kterém se tento mostek nachází, 

jsou Lesy České republiky, a.s.. Pro další jednání je třeba s vlastníkem pozemku dotčeného stavbou 

nového mostku uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Stavbou nového mostku bude 

dotčen pozemek parc.č. 831/1, k.ú. Bukovina u Turnova. Po dokončení stavby mostku a jeho zaměření 

bude s vlastníkem pozemku parc.č. 831/1, k.ú. Bukovina u Turnova, Lesy České republiky, a.s. uzavřena 

vlastní smlouva o zřízení služebnosti. Vlastník pozemku požaduje od Města Turnov jednorázovou úhradu 

na zřízení služebnosti ve výši 10.000,-Kč + DPH + úhradu ostatních nákladů s tím spojených. 

 
 

usnesení RM č. 426/2015 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a následně smlouvy o zřízení 

služebnosti na pozemek parc.č. 831/1, k.ú. Bukovina u Turnova s vlastníkem pozemku Lesy 

České republiky, a.s. pro stavbu mostku (ev.š. 018) přes Vazovecký potok v Dolánkách za 

jednorázovou úhradu 10.000,-Kč + DPH+ náklady s tím spojené. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  

 

6. Ukončení nájmu nebytových prostor dohodou v čp.2136 Žižkova 
 

Rozprava:       Pan xxxxxxxx má v pronájmu část objektu čp. 2136 v ul. Žižkova - bývalé kino Bio Ráj o 

výměře 160 m2.  Smlouva byla uzavřena původně na dobu určitou od 1.2.2015 do 31.3.2015. Smlouva 

byla uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za stávajících podmínek, tj. 625,- 

Kč/m2/rok. Dne 26.8.2015  požádal  pan xxxxxxxxx o ukončení nájmu dohodou ke dni 31.10.2015. 

 
 

usnesení RM č. 427/2015 

RM schvaluje  

ukončení nájmu části objektu čp. 2136 v ul.Žižkova o výměře 160 m2  pro pana xxxxxxxxxxxx  

dohodou ke  dni 31.10.2015. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
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7. Žádost o užívání parkovacího místa 
 

Rozprava:       Odbor správy majetku obdržel žádost na užívání parkovacího místa na místní komunikaci 

v ulici Granátová.  

Hlavním důvodem zamítnutí žádosti byla obava z možného precedentu, lavině dalších žádostí o vyhrazení 

parkovacích míst na dalších sídlištích. Stávající parkovací plochy neumožňují a v budoucnu 

pravděpodobně ani neumožní vyhovět všem zájemcům o pronájem parkovacích míst na sídlištích. Rovněž 

bude velmi obtížné řešit i otázku parkování občanů, kteří si nebudou moci místo pronajmout. V blízkosti 

sídlišť nemáme dostatek takových záchytných parkovišť. 

 
 

usnesení RM č. 428/2015 

RM neschvaluje  

pronájem parkovacího stání v Granátové ulici pro paní xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  

 

8. Prodej pozemku parc.č. 379, k.ú. Malý Rohozec 
 

Rozprava:       Pozemek parc.č. 379 ostatní plocha o výměře 48 m2, k.ú. Malý Rohozec trojúhelníkového 

tvaru se nachází mezi cestou ve Vazoveckém údolí vedoucí k Bartošovi peci a na ní navazující cestou k 

domům čp. 10, 11 a 12, Malý Rohozec. Vzhledem k tomu, že požadovaný pozemek sousedí  ze dvou stran 

s veřejně přístupnými komunikacemi a jsou v něm uloženy inženýrské sítě  (veřejné osvětlení, el. kabel,  

plynovod). Není žádoucí, aby v místě souběhu dvou komunikací došlo ke zúžení veřejného prostoru. 

 
 

usnesení RM č. 429/2015 

RM neschvaluje  

prodej pozemku parc.č. 379 ostatní plocha o výměře 48 m2, k.ú. Malý Rohozec. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  

 

9. Prodej pozemku - část chodníku u domu čp. 67, ul. Skálova, Turnov 
 

Rozprava:       xxxxxxxxxxxxxxxxxx, majitelé domů čp. 67 a 68 ve Skálově ulici v Turnově provádějí 

celkovou rekonstrukci těchto domů. Domy odkoupili v polovině r. 2014 od Města Turnov.  

Vzhledem k nivelitě terénu v tomto místě, která je dána klesajícím sklonem ulice, je třeba umístit dva 

schody mimo obvodovou zeď do prostoru chodníku. Z tohoto důvodu se xxxxxxxxxxxxx obrátili na 

město se žádostí o dlouhodobý pronájem nebo odkoupení pozemku pro umístění těchto dvou schodů. 

Jednalo by se o plochu cca 1m2, došlo by k padesátijednacentimetrovému záboru do chodníku v šíři 2,23 

m (viz přiložený detail půdorysu a řezu). Vzhledem k tomu, že se domy nacházejí na území městské 

památkové zóny Turnov, byly stavební úpravy domů čp. 67 a 68 Turnov schváleny odborem školství, 

kultury a sportu MÚ Turnov a následně Stavebním úřadem, MÚ Turnov.  

 
 

usnesení RM č. 430/2015 

RM schvaluje  

smlouvu o právu provést stavbu předloženého schodiště u čp.67, Skálova ul. na části pozemku 

parc.č. 477/3 ostatní plocha o výměře cca 1 m2, k.ú. Turnov pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
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10. Pronájem částí pozemků p.č.842/3, 843/4 a 843/5  v k.ú. Turnov 
 

Rozprava:       Město Turnov je vlastníkem pozemků p.č. 842/3, 843/4 a 843/5 v k.ú. Turnov, které 

sousedí s pozemkem p.č.837/1, jehož vlastníkem je společnosti PRAGMAPOL v.o.s., Turnov. Společnost 

PRAGMAPOL v.o.s. po tento pozemek využívá pro veřejnost  - k relaxaci, ke hrám a sportovnímu vyžití 

dětí a celých rodin návštěvníků B&Bejby zahradní restaurace v Žižkově ulici. Vzhledem k tomu, že  

pozemek často k těmto aktivitám nepostačuje, žádá společnost PRAGMAPOL v.o.s. o dlouhodobý 

pronájem částí shora uvedených pozemků ve vlastnictví Města Turnov o celkové výměře cca 1000 m2. O 

pronájem společnost žádá od 1.1.2016, aby bylo možno pozemek upravit před  započetím sezóny. 

   

 
 

usnesení RM č. 431/2015 

RM schvaluje  

záměr vyhlášení pronájmu částí pozemku p.č. 842/3, 843/4 a 843/5 v k.ú. Turnov o výměře cca 

1000 m2  pro společnost PRAGMAPOL v.o.s., Turnov za cenu 15,- Kč/m2/rok. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  

 

11. Schválení znění kupní smlouvy na prodej domu čp. 72, ul. Skálova, Turnov 
 

Rozprava:       Usnesením ZM č. 280/2015 ze zasedání ZM dne 25.6.2015 byl schválen prodej 

nemovitostí Libereckému kraji pro potřeby Muzea Českého ráje - pozemek parc.č. 537 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 332 m2, jehož součástí je stavba Turnov, čp. 72 obč. vybavenost a pozemku parc.č. 538 

zahrada o výměře 214 m2, vše v k.ú. Turnov za kupní cenu ve výši 3.800.000 Kč, která je pro tento druh 

nemovitostí cenou obvyklou. 

 
 

usnesení RM č. 432/2015 

RM bere na vědomí a souhlasí  

se zněním návrhu kupní smlouvy na prodej nemovitostí Libereckému kraji pro potřeby Muzea 

Českého ráje - pozemek parc.č. 537 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 332 m2, jehož součástí 

je stavba Turnov, čp. 72 obč. vybavenost a pozemku parc.č. 538 zahrada o výměře 214 m2, vše v 

k.ú. Turnov za kupní cenu ve výši 3.800.000 Kč, která je pro tento druh nemovitostí cenou 

obvyklou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  

 

12. Způsob prodeje objektu čp. 81 (bytový dům), ul. Žižkova, Turnov 
 

Rozprava:       Prodej bytového domu čp. 81, ul. Žižkova, Turnov je možné uskutečnit těmito způsoby:   

-  prodej domu jako celku s tím, že nabídku na odkoupení může podat kdokoliv  

- do podílového spoluvlastnictví nájemníkům bytů, kteří mají s městem uzavřenou platnou nájemní 

smlouvu 

- formou prodeje jednotlivých bytových jednotek nájemníkům bytů, kteří mají s městem uzavřenou 

platnou nájemní smlouvu 

 

Bude-li schválen v RM a ZM způsob prodeje formou bytových jednotek, je v tomto případě nutné před 

zadáním vypracování znaleckého posudku na stanovení výše kupní ceny, jednotlivé bytové jednotky v 

domě vymezit.  Následně musí být všem oprávněným nájemníkům bytových jednotek předána "Nabídka 

na prodej bytové jednotky". Převzetím této nabídky běží zákonná lhůta předkupního práva v délce 6 

měsíců.  Navrhujeme, aby byl umožněn prodej bytové jednotky za oprávněného nájemníka i přímému 
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rodinnému příslušníkovi a to v případě, že oprávněný nájemník nebude disponovat potřebnými finančními 

prostředky.    

S prodejem pozemku parc.č. 846 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 725 m2, jehož součástí je stavba: 

Turnov, čp. 81, bydlení se bude řešit odkoupení i přiléhajících pozemků, částí p.p.č. 843/1, 843/11 a 855/1 

o celkové výměře cca 850 m2, k.ú. Turnov, o které se město stará a udržuje. Tyto části musí být 

vyměřeny geometrickým plánem. V případě prodeje i okolních pozemků dojde ještě k navýšení kupní 

ceny.  

 
 

usnesení RM č. 433/2015 

RM doporučuje  

ZM schválit prodej bytových jednotek oprávněným nájemníkům bytů v domě čp. 81 s  

pozemkem parc.č. 846 zast.pl. a nádvoří o výměře 725 m2  a  části přiléhajících pozemků parc.č. 

843/1, 843/11 a 855/1 o celkové výměře cca 850 m2 , vše v k.ú. Turnov za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem jako cenu obvyklou (tržní). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  

 

13. Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce veřejného 

osvětlení Kadeřavec, Turnov" 
 

Rozprava:       Odbor správy majetku dle zásad a postupů pro zadávání veřejných zakázek oslovil 5 

firem. Zadání výběrového řízení a projektová dokumentace byly zveřejněny na webových stránkách města 

Turnov. Hodnotící komise ve složení Ing. Tomáš Hocke, Ludmila Těhníková, Stanislava Syrotiuková pro 

posouzení předložených nabídek se sešla 7.9.2015 v 11.00 hodin. V daném termínu byly předloženy 3 

nabídky, jeden uchazeč se písemně omluvil. Hodnotící komise hodnotila jednotlivé nabídky, v pořadí jak 

došly na podatelnu Městského úřadu v Turnově a dle vypsaného hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková 

cena. Vyhodnocení doručených nabídek dle vypsaného kritéria – nejnižší cena: 

1) VČE-montáže, a.s., Pardubice, nabídková cena 428.168,-Kč vč. DPH 

2) ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., Bystré, nabídková cena 468.183,-Kč vč. DPH 

3) KOLLERT ELEKTRO, s.r.o., Liberec, nabídková cena 511.469,-Kč vč. DPH 

 
 

usnesení RM č. 434/2015 

RM schvaluje  

jako vítěze výběrového řízení stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení Kadeřevec, Turnov" 

firmu VČE-montáže, a.s., Pardubice, nabídková cena 428.168,-Kč vč. DPH. Zároveň RM 

schvaluje uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  

 

14. MŠ Zborovská - rekonstrukce sociálního zařízení, schválení dodatku č.1 
 

Rozprava:       Na základě rozhodnutí RM č. 148/2015 byla uzavřena smlouva s vítěznou firmou 

Liebsher&Pohl, spol. s r.o. Oblouková 252, Stráž nad Nisou. Cena díla dle SoD činí 1 674 703,- Kč bez 

DPH (2 026 391 s DPH). 

Během stavby byly provedeny následující změny: 

Méněpráce: neprovedeny dva dřevěné regály do skladu v části B (nabídka zhotovitele byla vysoká, bude 

řešeno samostatně), neproveden jeden regál do výklenku (školka nepožadovala), neosazeny dva 

ventilátory na WC (odvětrání vyřešeno jiným způsobem). Dále bylo upuštěno od finální úpravy 
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venkovního soklu (zateplení + marmolit) na západní části. Sokl bude připraven pro uvažované celkové 

zateplení mateřské školky. Méněpráce celkem: 30 tis. Kč 

Vícepráce (nebylo v PD, školka dodatečně požadovala): v části B byla zbourána příčka u dvou zádveří 

učitelských záchodů. Tímto se spojily vždy dvě menší místnosti a vznikla jedna větší, která bude mít lepší 

využití (sklad). Dále se v této části provedla i rekonstrukce dvou výdejen jídel (nová podlaha a obklady, 

úprava elektroinstalace). Tato rekonstrukce byla nutná hlavně z důvodu srovnání různých výšek podlah i 

zastaralosti vybavení. V části A došlo k zazdění nepoužívaných dveří mezi kanceláří vedoucí jídelny a 

hernou. U dětských laviček v šatně bylo nutné namontovat na stěny dřevěné opěrky pro opírající se děti. 

V celé MŠ byly zrušeny staré rozvody nepoužívaných zvonků a tímto byl dán i větší rozsah výmaleb po 

opravách prostupů. Další provedené práce: úprava a nátěr zábradlí u schodiště v části A, nátěr rozvodů 

topení v rekonstruovaných prostorách, posunutí dveří mezi hernou a skladem lehátek v části A, opravy 

poškozeného dřevěného obložení stěn, úprava upevnění garnýží, další přechodové lišty u podlah, 

zaslepení 2 otvorů v SDK podhledu v kuchyni. Dodávka teplé vody do úklidové místnosti bude řešena 

osazením el. průtokového ohřívače. Vícepráce celkem: 280 tis. Kč 

Předmětem dodatku je rozdíl cca 250 000,- Kč bez DPH. 

 
 

usnesení RM č. 435/2015 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou Liebsher&Pohl, spol. s r.o. Oblouková 252, 

Stráž nad Nisou na realizaci stavby: "MŠ Zborovská – rekonstrukce sociálního zařízení 2" a 

zároveň pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  

 

15. Stavební úpravy v ZŠ Alešova - schválení dodatku č.1 
 

Rozprava:       Na základě rozhodnutí RM č. 147/2015 byla uzavřena smlouva s vítěznou firmou Instav 

s.r.o., Jablonec nad Nisou. Cena díla dle SoD činí 2 297 452,- Kč bez DPH  (2 779 916,- Kč s DPH).  

Během výstavby došlo k těmto změnám: 

Méně práce: původně zděná výtahová šachta byla provedena ze SDK konstrukce, zrušeny 2 výdejní okna, 

škola nepožadovala osazení jedné digestoře a dvou dřezů, nebylo měněno 6ks zárubní, snížil se počet el. 

zásuvek. Celková cena méně prací je 67 469,- Kč bez DPH. 

Vícepráce (nebylo v PD, škola dodatečně požadovala): dodávka a montáž kuchyňské linky a regálu do 

výdejny jídel, roleta u výdejního okna, fólie na sklo mezi třídou a družinou, navíc 70 ks dvouháčků na 

pověšení obuvi na cvičení, výměna 2 ks dveří do tříd a kabinetu, osvětlení chodby 2.NP, přechodové lišty 

mezi různými povrchy podlah, dodatečné venkovní úpravy u zadního vchodu (větší rohož, kačírek vedle 

vchodu). Byla také dohodnuta demontáž stávající sklo-ocelové stěny na chodbě v přízemí (kotvení bylo 

narušené korozí, hrozilo zřícení). Celková cena víceprací je 107 041,- Kč bez DPH. 

Předmětem dodatku je rozdíl cca +39 572,- Kč bez DPH. 

 
 

usnesení RM č. 436/2015 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou Instav s.r.o., Pod Skalkou 7, Jablonec nad Nisou 

na realizaci stavby: „Stavební úpravy v ZŠ Alešova – 2. etapa“ a zároveň pověřuje starostu 

podpisem tohoto dodatku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
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16. Schválení přijetí dotace z OPŽP na projekt „Zahrada MŠ 28. října Turnov v 

přírodním stylu“ 
 

Rozprava:       V březnu 2015 byla podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí (dále jen 

SFŽP). V červnu 2015 jsme dostali písemné vyrozumění, že nám byla přidělena dotace. Po výběrovém 

řízení na dodavatele stavby a doložení všech dokumentů na SFŽP v srpnu 2015 jsou celkové výdaje 

projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.374.759 Kč. Podíl Města činí 136.459,50 Kč + nezpůsobilé 

výdaje 10.164 Kč, tj. celkem 146.623,50 Kč. Konečná maximální výše dotace je 1.228.135,50 Kč. 

Předmětem podpory je vybudování zahrady v přírodním stylu při MŠ v Turnově (vybavení zahrady 

herními prvky pro děti MŠ a sadové úpravy). 

 
 

usnesení RM č. 437/2015 

RM projednala  

přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zahrada MŠ 28. října Turnov 

v přírodním stylu“, seznámila se se všemi závazky a podmínkami, které jsou nedílnou součástí 

rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace ze dne 25. 08 .2015, a vyjadřuje 

souhlas s přijetím dotace. Pověřuje tímto starostu podepsat dokument Potvrzení o přijetí dotace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  

 

17. Směrnice -Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov - aktualizace 
 

Rozprava:       Pro zajištění transparentního a nediskriminačního postupu pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu město Turnov přijalo směrnici "Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov"., 

která vychází ze základních principů zákona o veřejných zakázkách zák.137/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. K dnešnímu dni je v platnosti verze poř.č. 49.11 platná od 1.4.2014. 

Novelou zákona 137/2006 Sb. účinnou od 6.3.2015 byla mimo jiné i zrušena povinnost zrušit zadávací 

řízení v případě, že bude doručena pouze jedna nabídka nebo k hodnocení zůstane jen jedna nabídka. 

Tímto ustanovením rovněž upravujeme směrnici města. 

 

 
 

usnesení RM č. 438/2015 

RM schvaluje  

úpravu směrnice "Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov" s platností od 1. 10. 

2015. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  

 

18. Kompostárna - aktuální informace a smlouva o provozu 
 

Rozprava:       Tento bod byl stažen z programu jednání. 

 
 

 

19. Příspěvek z EKO-KOMu na projekt VHS - "Hřbitov odpadů" 
 

Rozprava:       Tento bod byl stažen z programu jednání. 
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20. Jmenování člena do komise rady města 
 

Rozprava:       Návrh na jmenování nového člena komise pro výchovu a vzdělávání  a kulturní komise  

ředitele knihovny A.Marka pana Mgr. et Mgr. Jaroslava Kříže. 

 
 

usnesení RM č. 439/2015 

RM jmenuje  

pana Mgr. et Mgr. Jaroslava Kříže za člena komise pro výchovu a vzdělávání. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  

usnesení RM č. 440/2015 

RM jmenuje  

pana Mgr. et Mgr. Jaroslava Kříže za člena kulturní komise. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  

 

21. Sdružení měst a obcí České republiky - jmenování členů komisí 
 

Rozprava:       Dne 31.8.2015 jsme obdrželi dopis od Svazu měst a obcí, týkající se nominací za Město 

Turnov do odborných komisí předsednictva. Požadují přesné znění usnesení. Proto předkládám tento bod. 
 

 
 

usnesení RM č. 441/2015 

RM navrhuje  

-paní Bc. Janu Chodaničovou, xxxxxxxxxxxx jako členku Finanční komise Předsednictva Svazu 

měst a obcí České republiky. 

-paní Mgr. Hanu Kocourovou, xxxxxxxxxxxxx jako členku Sociálně-zdravotní komise 

Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky. 

-paní Mgr. Petru Houškovou,  xxxxxxxxxxxxxx jako členku Školské komise Předsednictva 

Svazu měst a obcí České republiky. 

-paní PhDr. Hanu Maierovou,  xxxxxxxxxxxxx jako členku Komise cestovního ruchu 

Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky. 

 -pana Ing. Miroslava Šmirause, xxxxxxxxxxxxx  jako člena Regionální komise Předsednictva 

Svazu měst a obcí České republiky.    

-pana Ing. Kříže, nar. xxxxxxxxxxxxx jako člena Komise pro zahraniční vztahy Předsednictva 

Svazu měst a obcí České republiky. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  

 

22. Nabídka na odkup bývalé sokolovny čp.40, k.ú. Malý Rohozec 
 

Rozprava:       V květnu 2015 jsem se obrátil na pana xxxxxxx s dotazem na neuspokojivý stav objektu 

bývalé sokolovny na Malém Rohozci. Z Malého Rohozce jsme měli několik stížnosti od okolních 

sousedů. Následně proběhlo jednání mezi mnou, paní xxxxxxx a panem xxxxxxx. V rámci diskuze byla 

Městu Turnov učiněna nabídka na odkup nemovitostí – objekt bývalé sokolovny st.13/1, 13/2 a pozemků 

p.č.52/2, 52/3, vše k.ú. Malý Rohozec. Objekt není v dobrém technickém stavu, jsou strhnuty nadzemní 

podlaží a je ponecháno podzemní podlaží z pískovcových štuk s provizorním zastřešením. V rámci 

stavebních prací byla provedena drenáž okolo objektu. 
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Za celou nemovitost je požadována částka 1,15 mil.Kč nebo případně výměna za pozemek či kus lesa. 

Dále jsem jednal 2x s panem Petrem Zikudou, předsedou osadního výboru, jestli má tento objekt pro 

osadní výbor zásadní přínos a následně i funkční využití. Případně jestli jsou ochotni se na úpravách 

objektu podílet a následně jej provozovat. Připomínám, že na Malém Rohozci má město ve vlastnictví 

pouze objekt knihovny s bytem v podkroví. 

Osadní výbor v této chvíli nepodporuje nákup tohoto pozemku. 

 
 

usnesení RM č. 442/2015 

RM projednala  

nabídku na odkup bývalého objektu sokolovny č.p. 40, k.ú. Malý Rohozec. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  

usnesení RM č. 443/2015 

RM nesouhlasí  

s nákupem objektu č.p. 40, k.ú. Malý Rohozec. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  

 

23. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - výběrové řízení na rekonstrukci hřiště Mašov 
 

Rozprava:       Nejlevnější nabídku předložila firma EKKL, a.s. za celkovou cenu 1 200 000,- Kč bez 

DPH. 

Na základě rozhodnutí RM byla firma EKKL, a.s. vyzvána k součinnosti a podepsání smlouvy. Firma 

odmítla 

smlouvu podepsat se zdůvodněním, že máš již mnoho nasmlouvaných zakázek. Proto RM předkládáme 

návrh na uzavření smlouvy s 2. firmou v pořadí vyhodnocení - firmou VYSSPA SPORTS 

TECHNOLOGY, s.r.o za cenu 1 249 119,25 Kč bez DPH. V dalších výběrových řízeních nutno řešit: 

platnost nabídky + sankce odstoupení od smlouvy. 

 
 

usnesení RM č. 444/2015 

RM ruší  

své usnesení RM č.405/2015. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  

usnesení RM č. 445/2015 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  

schvaluje na základě výběrového řízení jako realizační firmu akce "Rekonstrukce venkovního 

hřiště v Mašově" společnost VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY, s.r.o. za cenu 1 249 119,25 Kč 

bez DPH a ukládá jednateli uzavřít smlouvu o dílo. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
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24. Městská sportovní Turnov s. r. o. - provozní náklady zimního stadionu 
 

Rozprava:       Městská sportovní Turnov, s.r.o. (MST) s ohledem na zahájení provozu zimního stadionu 

předložila návrh finančního plánu. Tento návrh se stane součástí rozpočtové změny č.3. V návrhu jsou 

zohledněny navýšené náklady na vybavení dlouhodobým hmotným majetkem (nářadí, vybavení, propag. 

materiál, ….), mzdy nových zaměstnanců, spotřeby energií, slavnostní otevření, pronájem rolby, pojištění, 

atd. 

 

V roce 2014 byla provozní dotace MST:   5 700 000,-Kč 

Odpočet za provoz mobilního kluziště U Nádraží:  250 000,-Kč 

Prostředky na zimní stadion v roce 2015:   2 059 400,-Kč 

V roce 2015 provozní dotace MST:   7 509 400,-Kč 

Navýšení provozní dotace MST v rámci rozp.zm.č.3 419 400,-Kč 

Půjčka MST na vybavení občerstvení   90 000,-Kč  

 
 

usnesení RM č. 446/2015 

RM schvaluje  

navýšení finančního plánu na rok 2015 včetně půjčky organizaci Městská sportovní Turnov, s. r. 

o. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
  

 

V Turnově dne 16. září 2015 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

       Starosta              místostarostka 


